


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1

Aktivita Monitoring
Stupeň 

ostražitosti I.

Stupeň 

ostražitosti II.

I. stupeň 

varovania

II. stupeň 

varovania

III. stupeň 

varovania

IV. stupeň 

varovania

                  

Teoretická a praktická časť skúšky:

 s kapacitou viac ako 6 účastníkov kurzu v učebni* 

do kapacity, ktorú určí príslušné ODI/KDI v súčinnosti 

s autoškolou; vo vozidle 1 účastník kurzu + 1 inštruktor 

autoškoly + 1 skúšobný komisár

BEZ COVID-19 TESTU, dodržiavanie hygienických opatrení 

a dezinfekcia vozidla po každom účastníkovi. 

Teoretická a praktická časť skúšky: 

s kapacitou max. do 6 účastníkov kurzu v učebni*; 

vo vozidle 1 účastník kurzu + 1 inštruktor 

autoškoly + 1 skúšobný komisár

S NEG. VÝSLEDKOM COVID-19 TESTU, dodržanie 

hygienických opatrení a  dezinfekcia vozidla po každom 

účastníkovi.

Pozastavené.

**

Osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19, sa musia preukázať dokladom o jeho prekonaní, ktorý nebude starší ako tri mesiace.

Výnimku z preukazovania sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19 má aj osoba, ktorá sa vie preukázať, že je zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou

vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.

MDV SR si vyhradzuje právo na zmenu v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie a prijatých opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR.

________________________________________

Pozn.:

Ak pri stanovení počtu účastníkov hodnota obsahuje desatinné čísla, tak sa táto hodnota zaokrúhľuje na celé čísla nadol (napr. 12,5, t. j. 12 účastníkov).

Inštruktor, lektor a členovia skúšobnej komisie sa nezapočítavajú do stanovenej kapacity účastníkov kurzu.

* dodržanie odstupu medzi účastníkmi min. 2 metre

Skúšky z odbornej 

spôsobilosti 

na vedenie 

motorového 

vozidla 

po ukončenom 

výcviku 

v autoškole

"COVID automat AŠ" 

Praktický výcvik 

pozastavený.

Autoškoly (AŠ)

Teoretická výučba -  

iba dištančné 

vzdelávanie; 

zákaz výučby 

teórie v učebni. 

Teoretická výučba 

a praktický výcvik - 

bez kapacitných 

obmedzení. 

Dodržiavanie 

hygienických 

opatrení.   

Teoretická výučba - 

počet účastníkov 

kurzu do kapacity 

učebne*. 

Dodržiavanie 

hygienických 

opatrení.   

Teoretická výučba - 

počet účastníkov 

kurzu max. do 50 % 

kapacity učebne*. 

Dodržiavanie 

hygienických 

opatrení.   

Teoretická výučba - 

počet účastníkov 

kurzu max. do 50 % 

kapacity učebne*  

(vstup len 

s negatívnym 

výsledkom RT-PCR,  

príp. Ag testu, 

nie starším 

ako 7 dní**). 

Dodržiavanie 

hygienických 

opatrení.

Teoretická výučba - 

počet účastníkov 

kurzu max. do 40 % 

kapacity učebne*  

(vstup len 

s negatívnym 

výsledkom RT-PCR,  

príp. Ag testu, 

nie starším 

ako 7 dní**). 

Dodržiavanie 

hygienických 

opatrení.

Teoretická výučba - 

počet účastníkov 

kurzu max. do 30 % 

kapacity učebne*  

(vstup len 

s negatívnym 

výsledkom RT-PCR,  

príp. Ag testu, 

nie starším 

ako 7 dní**). 

Dodržiavanie 

hygienických 

opatrení.

Praktický výcvik: 

1 účastník kurzu + 1 inštruktor 

autoškoly vo vozidle (dodržiavanie 

hygienických opatrení a dezinfekcia 

vozidla po každom účastníkovi).

Praktický výcvik: 

1 účastník kurzu + 1 inštruktor autoškoly vo vozidle 

(dodržiavanie hygienických opatrení, preukázanie sa 

negatívnym výsledkom RT-PCR, príp. Ag testu nie starším 

ako 7 dní ** a dezinfekcia vozidla po každom účastníkovi).

v závislosti od stupňa ostražitosti/varovania pre daný región/okres (tzv. "sfarbenie okresu")



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 2

Aktivita Monitoring
Stupeň 

ostražitosti I.

Stupeň 

ostražitosti II.

I. stupeň 

varovania

II. stupeň 

varovania

III. stupeň 

varovania

IV. stupeň 

varovania

* dodržanie odstupu medzi účastníkmi min. 2 metre

**

Osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19, sa musia preukázať dokladom o jeho prekonaní, ktorý nebude starší ako tri mesiace.

Výnimku z preukazovania sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19 má aj osoba, ktorá sa vie preukázať, že je zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou

vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.

MDV SR si vyhradzuje právo na zmenu v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie a prijatých opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR.

________________________________________

Pozn.:

Ak pri stanovení počtu účastníkov hodnota obsahuje desatinné čísla, tak sa táto hodnota zaokrúhľuje na celé čísla nadol (napr. 12,5, t. j. 12 účastníkov).

Inštruktor, lektor a členovia skúšobnej komisie sa nezapočítavajú do stanovenej kapacity účastníkov kurzu.

Maximálne povolený počet osôb vyplýva z § 12 ods. 2 vyhlášky č. 45/2016 Z. z.

Teoretická výučba 

a praktický výcvik 

pozastavený.

"COVID automat IK" 

Školiace strediská 

inštruktorov 

autoškôl - 

inštruktorský kurz 

(IK)

Teoretická výučba 

a praktický výcvik - 

bez kapacitných 

obmedzení. 

Dodržiavanie 

hygienických 

opatrení.   

Praktický výcvik: 

1 účastník kurzu + 1 inštruktor 

autoškoly + 1 účastník inštruktorského 

kurzu (náčuv) vo vozidle (dodržiavanie 

hygienických opatrení a dezinfekcia 

vozidla po každom účastníkovi).

Praktický výcvik: 

1 účastník kurzu + 1 inštruktor autoškoly + 1 účastník 

inštruktorského kurzu (náčuv) vo vozidle (dodržiavanie 

hygienických opatrení, preukázanie sa negatívnym 

výsledkom RT-PCR, príp. Ag testu, nie starším ako 7 dní** 

a dezinfekcia vozidla po každom účastníkovi).

Teoretická časť - 

počet účastníkov 

kurzu bez 

kapacitných 

obmedzení*. 

Dodržiavanie 

hygienických 

opatrení. 

Teoretická výučba - 

počet účastníkov 

kurzu max. do 50 % 

povoleného 

počtu*. 

Dodržiavanie 

hygienických 

opatrení.   

Teoretická časť - 

počet účastníkov 

kurzu max. do 50 % 

povoleného 

počtu* (vstup len 

s negatívnym 

výsledkom RT-PCR,  

príp. Ag testu, 

nie starším 

ako 7 dní**). 

Dodržiavanie 

hygienických 

opatrení. 

Teoretická časť - 

počet účastníkov 

kurzu max. do 40 % 

povoleného 

počtu* (vstup len 

s negatívnym 

výsledkom RT-PCR,  

príp. Ag testu, 

nie starším 

ako 7 dní**). 

Dodržiavanie 

hygienických 

opatrení. 

Teoretická výučba - 

počet účastníkov 

kurzu max. do 30 % 

povoleného 

počtu*  (vstup len 

s negatívnym 

výsledkom RT-PCR,  

príp. Ag testu, 

nie starším 

ako 7 dní**). 

Dodržiavanie 

hygienických 

opatrení. 

v závislosti od stupňa ostražitosti/varovania pre daný región/okres (tzv. "sfarbenie okresu")



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 3

Aktivita Monitoring
Stupeň 

ostražitosti I.

Stupeň 

ostražitosti II.

I. stupeň 

varovania

II. stupeň 

varovania

III. stupeň 

varovania

IV. stupeň 

varovania

**

Osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19, sa musia preukázať dokladom o jeho prekonaní, ktorý nebude starší ako tri mesiace.

Výnimku z preukazovania sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19 má aj osoba, ktorá sa vie preukázať, že je zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou

vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.

MDV SR si vyhradzuje právo na zmenu v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie a prijatých opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR.

________________________________________

Pozn.:

Ak pri stanovení počtu účastníkov hodnota obsahuje desatinné čísla, tak sa táto hodnota zaokrúhľuje na celé čísla nadol (napr. 12,5, t. j. 12 účastníkov).

Inštruktor a lektor sa nezapočítavajú do stanovenej kapacity účastníkov kurzu.

Maximálne povolený počet osôb pri základnom výcviku (20 účastníkov kurzu) a pri pravidelnom výcviku (30 účastníkov kurzu) vyplýva z § 6 ods. 1 vyhlášky č. 44/2016 Z. z.

Teoretická 

a praktická časť 

pozastavená.

Praktická časť: 

1 účastník kurzu + 1 inštruktor 

vo vozidle (dodržiavanie hygienických 

opatrení a dezinfekcia vozidla 

po každom účastníkovi).

Praktická časť: 

1 účastník kurzu + 1 inštruktor vo vozidle (dodržiavanie 

hygienických opatrení, preukázanie sa negatívnym 

výsledkom RT-PCR, príp. Ag testu, nie starším ako 7 dní** 

a dezinfekcia vozidla po každom účastníkovi).

"COVID automat KKV" 

Školiace strediská 

základnej 

kvalifikácie 

a pravidelného 

výcviku vodičov 

(KKV)

Teoretická 

a praktická časť - 

bez kapacitných 

obmedzení. 

Dodržiavanie 

hygienických 

opatrení.   

Teoretická časť - 

počet účastníkov 

kurzu bez 

kapacitných 

obmedzení*. 

Dodržiavanie 

hygienických 

opatrení. 

Teoretická časť - 

počet účastníkov 

kurzu max. do 50 % 

povoleného 

počtu*. 

Dodržiavanie 

hygienických 

opatrení. 

Teoretická časť - 

počet účastníkov 

kurzu max. do 50 % 

povoleného 

počtu*(vstup len 

s negatívnym 

výsledkom RT-PCR, 

príp. Ag testu, 

nie starším 

ako 7 dní**). 

Dodržiavanie 

hygienických 

opatrení. 

Teoretická časť - 

počet účastníkov 

kurzu max. do 40 % 

povoleného 

počtu*(vstup len 

s negatívnym 

výsledkom RT-PCR, 

príp. Ag testu, 

nie starším 

ako 7 dní**). 

Dodržiavanie 

hygienických 

opatrení. 

Teoretická časť - 

počet účastníkov 

kurzu max. do 30 % 

povoleného 

počtu* (vstup len 

s negatívnym 

výsledkom RT-PCR, 

príp. Ag testu, 

nie starším 

ako 7 dní**). 

Dodržiavanie 

hygienických 

opatrení. 

* dodržanie odstupu medzi účastníkmi min. 2 metre

v závislosti od stupňa ostražitosti/varovania pre daný región/okres (tzv. "sfarbenie okresu")



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 4

Aktivita Monitoring
Stupeň 

ostražitosti I.

Stupeň 

ostražitosti II.

I. stupeň 

varovania

II. stupeň 

varovania

III. stupeň 

varovania

IV. stupeň 

varovania

**

Osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19, sa musia preukázať dokladom o jeho prekonaní, ktorý nebude starší ako tri mesiace.

Výnimku z preukazovania sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19 má aj osoba, ktorá sa vie preukázať, že je zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou

vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.

MDV SR si vyhradzuje právo na zmenu v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie a prijatých opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR.

________________________________________

Pozn.:

Ak pri stanovení počtu účastníkov hodnota obsahuje desatinné čísla, tak sa táto hodnota zaokrúhľuje na celé čísla nadol (napr. 12,5, t. j. 12 účastníkov).

Členovia skúšobnej komisie sa nezapočítavajú do stanovenej kapacity účastníkov skúšky.

Písomná a ústna 

časť pozastavená.

"COVID automat OS" 

Skúšky na získanie 

odbornej 

spôsobilosti 

vedúceho dopravy 

a prevádzkovateľa 

cestnej dopravy, 

vodiča 

profesionála KKV 

(OS)

Písomná a ústna 

časť - počet 

účastníkov skúšky 

bez kapacitných 

obmedzení. 

Dodržiavanie 

hygienických 

opatrení.   

Písomná a ústna 

časť - počet 

účastníkov skúšky 

bez kapacitných 

obmedzení*. 

Dodržiavanie 

hygienických 

opatrení. 

* dodržanie odstupu medzi účastníkmi min. 2 metre

Písomná a ústna 

časť - počet 

účastníkov skúšky 

max. do 50 % 

povoleného 

počtu*. 

Dodržiavanie 

hygienických 

opatrení. 

Písomná a ústna 

časť - počet 

účastníkov skúšky 

max. do 50 % 

povoleného 

počtu* (vstup len 

s negatívnym 

výsledkom RT-PCR, 

príp. Ag testu, 

nie starším 

ako 7 dní **). 

Dodržiavanie 

hygienických 

opatrení. 

Písomná a ústna 

časť - počet 

účastníkov skúšky 

max. do 40 % 

povoleného 

počtu* (vstup len 

s negatívnym 

výsledkom RT-PCR, 

príp. Ag testu, 

nie starším 

ako 7 dní **). 

Dodržiavanie 

hygienických 

opatrení. 

Písomná a ústna 

časť - počet 

účastníkov skúšky 

max. do 30 % 

povoleného 

počtu* (vstup len 

s negatívnym 

výsledkom RT-PCR, 

príp. Ag testu, 

nie starším 

ako 7 dní **). 

Dodržiavanie 

hygienických 

opatrení. 

v závislosti od stupňa ostražitosti/varovania pre daný región/okres (tzv. "sfarbenie okresu")



 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 5

Aktivita Monitoring
Stupeň 

ostražitosti I.

Stupeň 

ostražitosti II.

I. stupeň 

varovania

II. stupeň 

varovania

III. stupeň 

varovania

IV. stupeň 

varovania

**

Osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19, sa musia preukázať dokladom o jeho prekonaní, ktorý nebude starší ako tri mesiace.

Výnimku z preukazovania sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19 má aj osoba, ktorá sa vie preukázať, že je zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou

vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.

MDV SR si vyhradzuje právo na zmenu v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie a prijatých opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR.

________________________________________

Pozn.:

Ak pri stanovení počtu účastníkov hodnota obsahuje desatinné čísla, tak sa táto hodnota zaokrúhľuje na celé čísla nadol (napr. 12,5, t. j. 12 účastníkov).

Inštruktor, lektor a členovia skúšobnej komisie sa nezapočítavajú do stanovenej kapacity účastníkov kurzu.

Maximálne povolený počet osôb pri vodičoch (40 účastníkov kurzu + 5 účastníkov na opakovanej skúške) a pri bezpečnostných poradcoch (25 účastníkov kurzu + 5 účastníkov

na opakovanej skúške) vyplýva z článku 3 a 4 skúšobného poriadku na organizovanie skúšok bezpečnostných poradcov a vodičov v medzinárodnej cestnej preprave

nebezpečných vecí v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z.

"COVID automat ADR" 

Školenia a skúšky 

vodičov 

a bezpečnostných 

poradcov (ADR)

Teoretická výučba 

a praktické 

cvičenie - počet 

účastníkov kurzu 

bez kapacitných 

obmedzení. 

Dodržiavanie 

hygienických 

opatrení. 

Teoretická 

a praktická časť 

pozastavená.

Teoretická výučba 

a praktické 

cvičenie - počet 

účastníkov kurzu 

bez kapacitných 

obmedzení*. 

Dodržiavanie 

hygienických 

opatrení.

* dodržanie odstupu medzi účastníkmi min. 2 metre

Teoretická výučba 

a praktické 

cvičenie - počet 

účastníkov kurzu 

max. do 50 % 

kapacity učebne*. 

Dodržiavanie 

hygienických 

opatrení.   

Teoretická výučba 

a praktické 

cvičenie - počet 

účastníkov kurzu 

max. do 50 % 

kapacity učebne*  

(vstup len 

s negatívnym 

výsledkom RT-PCR,  

príp. Ag testu, 

nie starším 

ako 7 dní**). 

Dodržiavanie 

hygienických 

opatrení.

Teoretická výučba 

a praktické 

cvičenie - počet 

účastníkov kurzu 

max. do 40 % 

kapacity učebne*  

(vstup len 

s negatívnym 

výsledkom RT-PCR,  

príp. Ag testu, 

nie starším 

ako 7 dní**). 

Dodržiavanie 

hygienických 

opatrení.

Teoretická výučba 

a praktické 

cvičenie - počet 

účastníkov kurzu 

max. do 30 % 

kapacity učebne*  

(vstup len 

s negatívnym 

výsledkom RT-PCR,  

príp. Ag testu, 

nie starším 

ako 7 dní**). 

Dodržiavanie 

hygienických 

opatrení.

v závislosti od stupňa ostražitosti/varovania pre daný región/okres (tzv. "sfarbenie okresu")


